15. 3. 2020
1. berilo: 2 Mz 17,3-7; Psalm: 95; 2. berilo: Rim 5,1-2.5-8; Evangelij: Jn 4,5-42

3. POSTNA NEDELJA
Učim se biti ljubeč dar
Bi naredili uslugo nekomu, ki te zaničuje ali pa te
je imel za sovraţnika? Jezus je naredil prav to. In
še
več! Do Samarijanov, zapriseţenih
sovraţnikov Judov, je pristopal z veliko
prijaznostjo in spoštovanjem. Ko se je Jezus
odločil, da bo šel skozi Samarijo, se je ustavil pri
Jakobovem vodnjaku, ker je bilo poldne in je bil
zelo utrujen od poti in tudi ţejen. Zelo si je ţelel
piti. A vode iz tega vodnjaka, ki je bil globok več
kot sto metrov, ni bilo lahko črpati. Jezus ni imel vedra, da bi lahko vodo zajel.
Ko je prišla k vodnjaku Samarijanka, sta bila presenečena oba. Zakaj bi
Samarijanka v opoldanski vročini hodila kilometer in pol daleč, da bi zajela vode
in jo odnesla k sebi domov? In tudi med svojimi someščani ni bila dobrodošla,
bila je zavrţena. Toda Jezus je storil nekaj, na kar bi noben pravi in spoštovani
Jud niti pomislil ne, kaj šele storil. S tem bi namreč izgubil ves svoj ugled in
obredno čistost. Toda Jezus je s Samarijanko ravnal tako, kot da bi bila ena
izmed njegovih prijateljev − pozdravil jo je in se z njo dolgo pogovarjal, čeprav
je bila javna grešnica.
Jezus je tako tudi v tem primeru prestopil ovire predsodkov, sovraţnosti in
tradicije, da bi lahko oznanil veselo novico o Boţjem kraljestvu tako Judom, kot
Samarijanom in poganom. S svojim ravnanjem do Samarijanke je nazorno
pokazal, da je evangelij nekaj dobrega za vsakega človeka. Nihče ni izključen iz
vesele vesti o Boţjem kraljestvu. Obstaja samo ena stvar, ki nam lahko prepreči,
da bi bili deleţni zastonjske Boţje ljubezni in odrešenja − naš trmast ponos in
zavestno zavračanje Boga.
Jakobov vodnjak se je nahajal na odcepu ceste za Samarijo in Galilejo, kjer ni
bilo daleč naokrog druge vode. Človek lahko ţivi brez hrane več dni, ne more pa
dolgo ţiveti tudi brez vode. Voda je vir ţivljenja in rasti za vsa ţiva bitja. Voda v

tem vodnjaku je bila ţiva, tekoča, sveţa, čista voda. In ravno tukaj Jezus
spregovoril o »ţivi vodi«.
Podoba »ţive vode« se v vseh spisih uporablja kot simbol Boţje modrosti,
modrosti, ki daje ţivljenje in blagoslov vsem, ki jo prejmejo. »Nauk modrega je
vrelec ţivljenja« (Prg 13,14). »Ţiva voda« je Judom ponazarjala ţejo duše po
Bogu. Voda, o kateri je govoril Jezus, pa je simbolizirala Svetega Duha in
njegovo delo in prizadevanje, da nas oblikuje po Boţji podobi in v nas vzdrţuje
novo ţivljenje, ki prihaja od Boga. Ţivljenje, ki ga v nas ustvarja Sveti Duh, je v
Jezusu Kristusu »nova stvaritev« (2 Kor 5,17). Ali si res ţelimo z vsem srcem in
močjo, da bi bili z Bogom, ki je vedno z nami, in ţivljenja po Svetem Duhu, ki
nam je dan po zastonjski Boţji ljubezni do nas?

OBVESTILA
V petek, 13. 3. 2020, smo praznovali 7. obletnico izvolitve kardinala Jorgeja Maria
Bergoglia za 266. papeţa Katoliške Cerkve, ki si je izbral ime Frančišek. Rodil se je
17. 12. 1936 v Argentini. Leta 1998 je postal nadškof v glavnem mestu Buenos
Aires, kardinal pa leta 2001. Je član Jezusove druţbe in je prvi jezuit, ki je zasedel
Petrov sedeţ. Zato danes 15. marca 2020 obhajamo papeško nedeljo.
Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 16. 3. 2020, po večerni sveti maši v
Slomškovi sobi v ţupnišču.
Teden druţine 2020 Teden druţine vsako leto obhajamo med praznikom sv. Joţefa,
19. marca (letos na četrtek), in Gospodovim oznanjenjem, 25. marca (sreda).
Tema letošnjega pastoralnega leta je Vseživljenjska kateheza. Zato je Urad za
druţino pri SŠK za Teden druţine izbral geslo »Kdor se uči, je mlad«.
Tečaj priprave na zakon bo v Breţicah 20. 3., 21. 3. in 22. 3. vsakič od 16.00 do
18.00 v Slomškovi sobi v ţupnišču, Cesta prvih borcev 34.
Prihodnjo nedeljo, 22. marca 2020, bodo volitve za nov sestav Ţupnijskega
pastoralnega sveta za mandat 2020-25.
V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k
premišljevanju Kriţevega pota.
V Splošni bolnišnici Breţice zaradi koronavirusa velja prepoved vseh obiskov,
zato do preklica posebnih ukrepov tudi ne bo ob torkih svete maše v kapelici
Lurške Matere Boţje in ob četrtkih ne »molitve za ţivljenje«.
Tudi v kapeli Srca Jezusovega v Domu upokojencev ob petkih ni svete maše.

MOLITEV ZA POMOČ PRI PANDEMIJI 2020
Nebeški Oče, verujemo, da si Ti dobri Bog,
ki skrbiš za svet, ki si ga ustvaril, in njegove prebivalce.
Zahvaljujemo se Ti, da se lahko vedno obrnemo nate.
Oprosti nam, da pogosto pozabljamo nate
in Te ne cenimo dovolj, še posebej, ko nam je dobro.
Prosimo te, o Bog, blagoslovi
in zaščiti vse ljudi pred smrtonosno epidemijo!
Blagoslovi nas, zaščiti nas, varuj nas in bodi z nami!
Odpri nam oči za Tebe,
da Te bomo razumeli in doţivljali kot ţivega Boga.
Blagoslovi, varuj in poskrbi za vse tiste,
za katere nihče ne skrbi:
osamljene, brezdomce, revne, bolne,
šibke, starejše, otroke in ţenske.
Ti, Gospod, si edini, ki nam lahko pomagaš.
Na enak način, kot si pomiril vihar pred očmi učencev,
lahko to storiš tudi sedaj pri smrtonosni epidemiji.
Daj, da te še drugi spoznajo
kot svojega Odrešenika in Gospoda.
V skladu s Tvojo Boţjo voljo
Te prosimo in se Ti zahvaljujemo, da nas uslišuješ.
Ki ţiviš in kraljuješ, zdaj in vekomaj. Amen.
KAKO PREJMEMO DUHOVNO OBHAJILO
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli Jezusa v evharistiji v
zakramentalni obliki, je koristno in ustrezno, da ga prejmete v duhovni obliki.
Pri tem priporočamo:
1) Izberite si miren prostor in se pokriţajte.
2) Zmolite vero.
3) Preberite evangelij dneva.
4) Imejte kratko meditacijo ob Boţji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in
kakšne občutke prebuja v vas).
5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za
Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti
bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem
prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš
in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se poveţem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično
združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.
6) Molitev končajte z znamenjem kriţa.
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Svete maše med tednom so v zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu,
Krţičnikova 2, Breţice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše ţupnije je vsak
petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in
svet!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 15. 3. 2020 do 22. 3. 2020
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer
Nedelja, torek, sreda, četrtek

Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
neokatehumenat - evharistija
verouk

